
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ן אֲ  " ׁש ּבֶׁ פֵׁ ִיּנָ ָך וְּׁ ֲחמֹרֶׁ ָך וַּ ן ָינּוחַּ ׁשֹורְּׁ עַּ מַּ ּבֹת לְּׁ ׁשְּׁ ִביִעי ּתִ ְּׁ ׁשּ ּיֹום הַּ יָך ּובַּ ֲעש ֶׁ ה מַּ ֲעש ֶׁ ת ָיִמים ּתַּ ׁשֶׁ ר ׁשֵׁ ּגֵׁ הַּ ָך וְּׁ מֹות ָמתְּׁ  " ( ב"י, כ"ג )ׁשְּׁ
ה' רוצה שתתענג

"אמר רבינו שבת דומה כמו שיש חתונה גדולה מאד ושמחים ומרקדים שם 
בבגדיו   עצמו  ומלביש  אחד  ועומד  גדולה.  וחדוה  בשמחה  מאד  מאד  הרבה 
היקרים ורץ מהרה ורוצה לכנוס ולשמוח שם. אבל צריכים זכיה שיוכל לראותו  

 )שקורין שפארינע(" )שיחות הר"ן רנ"ד( מן החרכים מתוך סדק קטן 
 בכל העלומות בשבת קודש  ההשמח

וכל   כשמגיעה שבת קודש יש חתונה בשמים, מקבלת שבת עד ההבדלה, 
בריקודים שנעשים בשמים. מיד  ואחד צריך להשתתף בחתונה הזאת, בניגונים  

הצדיקים כל  עם  רוקד  כביכול  הקב"ה  דודי"  "לכה  כשאומרים  שבת   בקבלת 
המלאכים בגן עדן, וכולם רוקדים סביב הקב"ה ואומרים "זה ה' קיווינו לו נגילה  ו

ונשמחה בישועתו" וכולם רואים את ה' פנים בפנים, וניזונים מאור אספקלריא  
שבת זה    -הרבי אומר    מהשמחה הזאת יורדת שמחה לעולם הזה.והמאירה.  

כמו חתונה ממש, הדבר דומה לחתונה חשובה וגדולה שכולם 
ולכים אליה ורוקדים, אבל הבעיה היא שלא כל אחד מצליח ה

שבאים   אדמו"רים  של  בחתונה  כמו  לאולם.  עשרות  להיכנס 
החלונות,    אלפי על  מטפסים  חלק  עם או  חסידים  הגגות  על 

את  הגדולה,  השמחה  את  החופה  את  לראות  משקפות 
סדק, אולי יזכו   אוהריקודים של החתן, להסתכל מאיזה חרך,  

יזכה לראות את    אושמחה    לראות איזה יודע מי  ריקוד מהחתונה. אבל מי 
האין מן -השמחה  לראות  שיוכל  גדולה  זכיה  צריכים  "אבל  שבשבת  סופית 

 החרכים". 
 כפי השמחה בשבת, כך נשפע לאדם האור אלוקי. 

קץ,   ובלי  שמחה בלי סוףו שירים ניגונים    , כי שבת היא רק בשביל ריקודים
דאגה, בזה תלוי עיקר היהדות, כל מה  ו בות  אסור שיהיה שום הרהור של עצ

רוקד בשבת ככה הוא יכול לזכות לאור אלוקי לכל השבוע, ושאדם יותר שמח  
יגון ואנחה בשבת קודש, רק ללא שום דאגה,   אין שום רשות שיהיו לאדם 

ברוך ה' אף אחד לא בבית הסוהר    רש"י שמות כ' ח'(,"כאילו כל מלאכתך עשויה" )
 כל אחד ברוך ה' יש שני חלות וכוס יין לקידוש. אף אחד לא בשבי ל

 המסיר מליבו כל דאגה ביום השבת, אזי נפטרים כל דאגותיו. 
אז מכלים את הכול,    –כשאומרים "ויכולו" אומר ה"עשרה מאמרות", "ויכולו  

כל החשבונות הדאגות   קודש אסור שתהיה  ואת  התוכניות". כשמגיע שבת 
לאדם שום תוכנית מה לעשות בימי החול. מגיע שבת תן לה' לתכנן את הכול, 
אם אדם חושב בשבת מה יהיה אז אומרים בשמים "נו אז יהיה כמו שהוא 
כל   את  מקלקל  אתה  יתברך?  ה'  בשביל  חשבונות  עושה  אתה  מה  חושב". 

ין סוף תוכניות פי אין סוף יותר טובות מאשר  התוכניות של ה' יתברך, לה' יש א 
אין סוף טוב ואם אדם חושב  ו לך. ה' רוצה לתת לאדם את כל השפע שבעולם,  

? אומרים לו בסדר מה שאתה חושב  בימי החול  בשבת מה נאכל, מה נשתה
תשאל מה יהיה, אלא תתחזק ו ניתן לך לפי ההשגה שלך, אבל אם לא תחשוב  

לא תתאר    , ישועות שבכלל לא קיווית להםוות  בשמחה יהיו לך כאלה השפע 
 לעצמך איזה שפע ה' יכול לתת לך. 

 אור השבת נמשך רק על ידי שמחה 
צריך לשמוח בשבת קודש לשמוח ממש בלי קץ ותכלית, שמחה שאין לה 
שום גבולות, וכמובן להישאר בישוב הדעת. כי אי אפשר להמשיך את הקדושה  

י שנקרא שמחה. באה השבת כולם שרים, האור האלוקי של שבת רק ע"י הכלו
 4שעות  3רוקדים עם הילדים! אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, כולם יושבים ו

שעות בשולחן שבת ושרים עם הילדים, הילדים אומרים דברי תורה.. חידושים.. 
יראי שמים. שולחן והילדים מרגישים עונג שבת, מרגישים חשק להיות חרדים  

הדברים שבעולם לכל הישועות, אדם יושב עם הילדים   שבת זה המפתח לכל
בשמחה, הילדים שלו מקבלים חשק לתורה,  ו שלו ושר איתם ברוגע בשלווה  

אהבה לאבא ואימא. אתה    !חשק לתפילה, חשק ליראת שמים
לא שר? זה לא שבת! אדם לא שר זמירות, מה יעשה והבן  
ם ולא יחטא ח"ו?. משפחה שלא שרה זמירות אחר כך הילדי

מסתובבים, אין להם מה לעשות הם יוצאים החוצה שומעים 
 דברים לא יפים פוגשים חברים רעים, מקלקלים חברים אחרים. 

 הדביקות והעונג הנשפע מזמירות השבת משפיע על חינוך הילדים 
הילד רואה שהאבא לא מתפלל לא שמח, לא שר זמירות אז הוא הולך  

לראות שאבא שלו שר ומתרפק   ועושה עבירות. כשמגיעה השבת ילד צריך
עכשיו    -וכוסף ומתענג על השבת וכך גם הוא יקבל טעם בשבת, טעם בחיים,  

ומאושרים, אם הילד    שמחיםשרים זמירות כך הילדים מקבלים חיות,  ש זה זמן  
הוא יכול להחזיק מעמד עד השבוע הבא, אם    זהבכוח    שר עם האבא בשבת,

הוא ייפגש עם חבר רע הוא יגיד לו "תעזוב אותי, מה אתה רוצה להרוס אותי?"  
הילד רואה את האבא יושב בנחת שר מזמר נהיה לו כזה טוב על הלב כזה 
רוגע, זה כל החיים שלו, זה כל השמחה שלו, ואז לא מעניין אותו ההבלים 

צריך יותר מזה?! המינימום של יהודי זה זמירות שבת בלי שיש ברחוב. מה ילד  
 זה הוא לא מתחיל. 

 הסגולה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות 
כזה?   לבן  זכית  איך  מלעלוב  דוד  רבי  של  אבא  את  אמר   –שאלו  הוא 

ובני  "ויזכו לראות בנים  שכשהוא היה מגיע לשיר בזמירות שבת את הניגון 
זה בבכיות   ובמצוות" הוא היה אומר את  דביקות חצי  ובנים עוסקים בתורה 

שעה לפחות, שיזכה לראות בנים ובני בנים. אדם רוצה שהילד שלו לא יוריד 
את הפאות! למה הוא לא יוריד את הפאות? מה הוא רואה מהאבא, אבא 
ישן בשבת, אוכל, ושוב אוכל וישן, וחוזר חלילה.. אם היה רואה שהאבא שר  
בהתלהבות ומרקיד את הילדים ומלהיב אותם שום ילד לא היה יוצא לתרבות  

לראות  בניגונים "ויזכו  ובדביקות,    רק תשירהילדים רוצים לעבוד את ה'    .רעה
   בנים ובני בנים" אז הוא והבנים ובני הבנים כולם יעסקו בתורה ובמצוות.

יושב   האבא  את  שרואה  ילד 
בשולחן   ומזמר  ושר  בנחת, 
על  טוב  כזה  לו  נהיה  שבת, 
החיים   כל  זה  רוגע,  כזה  הלב 

 שלו   השמחה     כל     זה        שלו,

 ז ט"גליון 
 תשפ"ג משפטיםפרשת 
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א " ּפֵׁ רַּ ּפֹא יְּׁ רַּ ן וְּׁ ּתֹו ִיּתֵׁ בְּׁ ק ׁשִ ה רַּ ּכֶׁ ּמַּ ה הַּ ִנּקָ ּתֹו וְּׁ נְּׁ עַּ ל ִמׁשְּׁ חּוץ עַּ ךְּׁ ּבַּ ּלֵׁ הַּ ִהתְּׁ מֹות) ִאם ָיקּום וְּׁ  "( טי" , א"כ ׁשְּׁ
מצ'ורטקוב רבי משה  חסיד אחד, מחסידי הצדיק  סוחר בשכונתו של  גר   ,

אמיד שהיה לועג למנהגי החסידים לפנות לעזרת רבם כל אימת שנתרגשה  
עליהם צרה ומצוקה. לסוחר זה היתה בת יחידה, שזכתה מאביה ומאמא לכל 
וכל   אנושה,  במחלה  הבת  חלתה  לימים,  הזה.  בעולם  לאדם  המזומן  הטוב 

את הרופאים שהובהלו אל מיטתה, לא מצאו לה מזור ומרפא. ראה החסיד  
מצ'רטוקוב,   ולך אל הצדיק  לעצתי,  לו: שמע  ואמר  הקודרים של שכנו,  פניו 
שכבר גלה כוחו במקום שכלה כוחם של רופאים נודעים. בתחילה נדהם האיש  
מהצעת שכנו, כי נזכר שהיה שופך כל הימים קיתונות של בוז כלפי החסידים  

 ומעשיהם.  
היח בתו  וחיי  הקיצין,  כל  לדעת שכלו  כשנוכח  חוט אולם  על  תלויים  ידה 

השערה, נעתר לדברי שכנו החסיד, ונסע לחצרו של רבי דוד משה מצ'רטוקוב,  
כדי לבקש באמצעותו רחמי שמים. עיין הצדיק בפתקת הבקשות שהושיט לו  

'לצערי   –האיש, וקרא אליו בקולו הרך: 'מה אומרים הרופאים על מחלת בתך?'  
שיב האיש בעינים דומעות. 'כך  ה  –הרב, נואשו הרופאים מלמצוא לה רפואה'  

שאל הרבי בהתרגשות, והחל מהלך בחדרו מצד לצד,    –אומרים הרופאים?!'  
: "מכאן  )ברכות ס' א'(והרי כבר קבעו חז"ל בענין זה הלכה פסוקה: "ורפא ירפא"  

 שנתנה רשות לרופא לרפאות". 
ש מכאן,  למדים  אפוא  ורפואה נמצאנו  ישע  להביא  רשות  יש  לרופאים 

לחולים, אך אין להם רשות לומר נואש לחייהם. הצדיק הרהר קמעה, והוסיף: 
בתפילת שחרית אנו אומרים: "מצמיח ישועות, בורא רפואות..." ולא אומרים  
"הצמיח ישועות וברא רפואות". ובכך אנו מצהירים באמונה שלמה, שהקב"ה  

הנצרכות לחולים. הצדיק נפרד מהאיש בברכה,    בורא בכל שעה ושעה רפואות
על   לו  ולבשר  לשוב  והזמינו  החולה,  לבתו  שלמה  רפואה  ישלח  כך   –שה' 

במהרה. נפעם ונרגש מן השהיה במחיצת הצדיק ומברכתו, שב הסוחר לביתו.  
ימים   עברו  ולא  החולה.  בתו  אצל  רבה  התאוששות  חלה  הפלא,  ולמרבה 

תה, ואביה שינה את אורח חייו מן הקצה מרובים, והבת החלימה כליל ממחל
דוד   רבי משה  ביותר של הצדיק  והיה לאחד מחסידיו הנאמנים  אל הקצה, 

.מצ'רטוקוב..

 
ע " צַּ ת ּפָ חַּ ע ּתַּ צַּ מֹות כ"א, כ"ה(.ּפֶׁ ל )ׁשְּׁ עַּ ִזיד וְּׁ מֵׁ ג ּכְּׁ ֹוגֵׁ ׁשּ ל הַּ ּיֵׁב עַּ חַּ ע", לְּׁ צַּ ת ּפָ חַּ ע ּתַּ צַּ ר "ּפֶׁ ּנֱֶׁאמַּ ִזיד, ׁשֶׁ ין מֵׁ ג ּבֵׁ ין ׁשֹוגֵׁ עֹוָלם ּבֵׁ א כ"ו(  ָאָדם מּוָעד לְּׁ ּמָ ָבא קַּ ָרצֹון )ּבָ "ָהאֹנֶׁס ּכְּׁ

ָלה  אֵׁ ם ּגְֵׁרׁשֹון,   :ׁשְּׁ ׁשֵׁ ְך ָהָיה: ְיהּוִדי ּבְ ָהָיה ּכָ ה ׁשֶׂ ַמֲעש ֶׂ
ַעת ַלְיָלה ָחַזר   ׁשְ ִעיר ְרחֹוָקה ּבִ ית ּבְ ְחּתִ ּפַ ְמָחה ִמׁשְ ִ ִמש ּ

ב ָלְרחֹוב ּבֹו  ר ִהְתָקרֵׁ ֲאׁשֶׂ ִסיָעה, ּכַ ַמֲהַלְך ַהּנְ ת. ּבְ רֶׂ ְמֻאחֶׂ
ַתע ְלַגּלֹות  ֱחַרד ְלפֶׂ ּלֹו, נֶׂ יִטים ׁשֶׂ ְכׁשִ את ֲחנּות ַהּתַ ִנְמצֵׁ

ְריֹוִנים ְמרוֹ  י ּבִ נֵׁ תּוָחה, ּוׁשְ ת ֲחנּותֹו ּפְ לֶׂ ּדֶׂ ל ׁשֶׂ ת ּכָ ְקִנים אֶׂ
ת ַהחֹוָנה ְלַיד  רֶׂ ל ּתֹוְך ְמכֹוִנית ְמפֹאֶׂ כּוַלת ַהֲחנּות אֶׂ ּתְ

 ַהֲחנּות. 
ִלּבֹו   ּבְ ר  ִהְרהֵׁ עֹוְמִדים   -ּגְֵׁרׁשֹון  ִבים  ּנָ ַהּגַ ׁשֶׂ ה  "ִנְראֶׂ

ּלֹא  ְך ׁשֶׂ עֹוד ְרָגִעים ְספּוִרים, ּכָ ם ּבְ ת ְמַלאְכּתָ ְלַסּיֵׁם אֶׂ
ִמׁשְ  ְלַהְזִמין  ת  עֵׁ ּכָ ַנּסֹות יֹוִעיל  ּלְ ׁשֶׂ ְוַכּמּוָבן  ָטָרה. 

ַתע  ְלפֶׂ ַאְך  ְך"...  ּיָ ׁשַ לֹא  ּגַם  ְריֹוִנים,  ַהּבִ ל  אֶׂ ב  ְלִהְתָקרֵׁ
מֹוחֹו... ץ ַרְעיֹון ּבְ  ִהְתנֹוצֵׁ

ל   ית אֶׂ ֲחִריׁשִ ָעָלה  ד ְמאֹד,  בֵׁ ּכָ לֹוק  ּבְ ִרים  ָהִאיׁש הֵׁ
לֹוק  ַהּבְ ת  אֶׂ ִליְך  ְו...ִהׁשְ ַלֲחנּותֹו,  ַעל  ּמֵׁ ׁשֶׂ ַהּקֹוָמה 

יקֹו בְּ  י ְלַנּסֹות ְלַהּזִ דֵׁ ִבים, ּכְ ּנָ ל ַהּגַ ם ׁשֶׂ ר ִרְכּבָ בֶׂ ָעְצָמה ְלעֵׁ
ן ִלְנסַֹע ּבֹו.  ּלֹא ִיְהיֶׂה ִנּתָ ן ׁשֶׂ אֹפֶׂ  ּבְ

ב   כֶׂ ָהרֶׂ ת  ְמׁשַ ׁשִ ת  אֶׂ ָעְצָמה  ּבְ ץ  ִנּפֵׁ לֹוק  ַהּבְ ן,  ְוָאכֵׁ
ָלל  ן ּכְ ת לֹא ִנּתָ עֵׁ ּכָ ְך ׁשֶׂ גֶׂה, ּכָ ת ַההֶׂ ם אֶׂ ְדִמית, ְוִעּקֵׁ ַהּקִ

ב.  ִלְנסֹעַ  כֶׂ רֶׂ  ּבָ
ְנִסיָעה   ּבִ ט  לֵׁ ְלִהּמָ ְיכֹוִלים  יָנם  אֵׁ ׁשֶׂ ִבים  ּנָ ַהּגַ ְראֹות  ּכִ
ל  ּכָ ת  אֶׂ הֹוִתיָרם  ּבְ קֹום,  ַהּמָ מֵׁ ם  ְלַנְפׁשָ ְרחּו  ּבָ ב,  כֶׂ רֶׂ ּבָ

ב.  כֶׂ רֶׂ ָלל ּבָ ָ  ַהׁשּ

ה?   ַעּתָ ר  רֵׁ ַלְיָלה   - ּוַמה ִהְתּבָ אֹותֹו  ּבְ עּו  ּצְ ּבִ ִבים  ּנָ ַהּגַ
בִּ  ם  הֵׁ ת;  פֶׂ נֹוסֶׂ ָבה  נֵׁ ם ּגְ ׁשֵׁ ּבְ ְיהּוִדי  ל  ׁשֶׂ יתֹו  בֵׁ ּבְ רּו  ּקְ

ם  ָ ְקָרִתית, ּוִמׁשּ חֹות ְמכֹוִניתֹו ַהּיֻ ת ַמְפּתְ י, ּגְָנבּו אֶׂ ֲאִביׁשַ
ר  רֵׁ ת ִהְתּבָ עֵׁ ל ּגְֵׁרׁשֹון. ּכָ יִטים ׁשֶׂ ְכׁשִ ל ֲחנּות ַהּתַ ֲהרּו אֶׂ ּדָ
א  ּלָ ִבים, אֶׂ ּנָ ל ַהּגַ ָלל ׁשֶׂ כֹוִנית לֹא ָהְיָתה ּכְ ַהּמְ פֹוא, ׁשֶׂ אֵׁ

ל לֹוק   ׁשֶׂ י ַהּבְ ת ִהיא ִנּזֹוָקה ָקׁשֹות ַעל ְידֵׁ י, ְוָכעֵׁ ֲאִביׁשַ
י ּגְֵׁרׁשֹון. ּה ַעל ְידֵׁ ְזַרק ַעל ּגַּבָ ּנִ ד ׁשֶׂ בֵׁ  ַהּכָ

ַע   ּתֹובֵׁ הּוא  יו  ְוַעְכׁשָ רּוַע,  ָהאֵׁ ְלִזיַרת  יַע  ִהּגִ י  ֲאִביׁשַ
כֹוִנית  ּגַָרם ַלּמְ ד ׁשֶׂ בֵׁ ק ַהּכָ זֶׂ ם ֲעבּור ַהּנֶׂ ּלֵׁ ת ּגְֵׁרׁשֹון ְלׁשַ  . אֶׂ

ּזֹו  ׁשֶׂ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  יִתי  ֱעלֵׁ הֶׂ "לֹא  ּגְֵׁרׁשֹון:  ן  טֹועֵׁ תֹו  ְלֻעּמָ
ֹוְדִדים,  ת ַלׁשּ ּיֶׂכֶׂ ִהיא ׁשַ טּוַח ׁשֶׂ ָך, ָהִייִתי ּבָ ּלְ ַהְמכֹוִנית ׁשֶׂ
ת ַהְמכֹוִנית,  י ְלָך אֶׂ ְלּתִ ה ִהּצַ י ְלַמֲעש ֶׂ ַבד זֹאת, ֲהרֵׁ ּוִמּלְ

ַהׁשּ  ָהיּו  לֹוק  ַהּבְ ְזִריַקת  א  ִאּלּולֵׁ י  ּבֹוְרִחים ּכִ ֹוְדִדים 
ּה".  ִעּמָ

לֹא  כֹוִנית  ַהּמְ ַעל  לֹוק  ַהּבְ "ְזִריַקת  י:  ֲאִביׁשַ יב  ׁשִ הֵׁ
יר 'ִאּתּוָרן',  ּה ַמְכׁשִ י ֻמְתָקן ּבָ ָבה, ּכִ נֵׁ יָלה' אֹוָתּה ִמּגְ 'ִהּצִ

ָבה...". נֵׁ ת אֹודֹות ַהּגְ ָבר אֹותֵׁ ּכְ ין? ׁשֶׂ  ִעם ִמי ַהּדִ
ׁשּוָבה: ׁשֶׂ   ּתְּׁ ַהֲהָלָכה  ק ְידּוָעה  זֶׂ נֵׁ ל  ּכָ ַעל  ַחּיָב  ָאָדם 

אֹנֶׂס   ׁשֹוגֵׁג אֹו ּבְ אֹו ּבְ ה, ּגַם ִאם ֲעש ָ ָעש ָ )ׁשּו"ַע חו"מ סי'  ׁשֶׂ

ס"ג(. ּגְֵׁרׁשֹון   תכ"א  ת  אֶׂ ְלַחּיֵׁב  ָמקֹום  ָהָיה  זֹאת,  ּוְלאֹור 
ָעה  ּטָ י, ַאף ׁשֶׂ ל ֲאִביׁשַ ּגַָרם ְלִרְכּבֹו ׁשֶׂ ק ׁשֶׂ זֶׂ לּום ַהּנֵׁ ַתׁשְ ּבְ

יָּ  הּוא ׁשַ ִבים.ַלֲחׁשֹב ׁשֶׂ ּנָ  ְך ַלּגַ

ְסָתם   ִאּלּו  ין  ַהּדִ ָהָיה  יַצד  ּכֵׁ ַאל:  ְוִנׁשְ ָהָבה  אּוָלם, 
ַמְבִחין  ָהָיה  יִטים(  ְכׁשִ ַהּתַ ֲחנּות  ַעל  ּבַ ינֹו  אֵׁ )ׁשֶׂ ָאָדם 
ָבָתם  נֵׁ ת ּגְ אי ִלְמנֹוַע אֶׂ ַ ִבים, ַהִאם ָהָיה ַרׁשּ ּנָ י ַהּגַ ַמַעְללֵׁ ּבְ

ב,   כֶׂ ָהרֶׂ ַעל  ן  בֶׂ ָלַכת אֶׂ ַהׁשְ י  ְידֵׁ ל ַעל  ּכָ ין  עֵׁ ַמְרִאית  ּלְ ׁשֶׂ
ִבים? ּנָ ְך ַלּגַ ּיָ  ָאָדם, ׁשַ
ׁשּוָבה ִהיא   ֹות,   -ַהּתְ ן ָצִריְך ַלֲעש  ְך ָאכֵׁ ּכָ ה ׁשֶׂ ְראֶׂ ּנִ ׁשֶׂ

ִויֻעּיַן  ָחמּור!  הֶׂ ְטָאם  חֶׂ מֵׁ ִבים  ּנָ ַהּגַ ת  אֶׂ ְלַהְפִריׁש  י  דֵׁ ּכְ
ן"   חֹׁשֶׂ י  "ִפְתחֵׁ פ"א ס"א(ּבְ ְלַהזִּ   )ְנִזיִקין  ר  ֻמּתָ י  ּכִ ַתב  ּכָ יק ׁשֶׂ

ַתב  ּכָ ׁשֶׂ ּוְכמֹו  ִאּסּור,  מֵׁ ְלַהְפִריׁשֹו  י  דֵׁ ּכְ רֹו  ֲחבֵׁ ָממֹון 
"ם   י'ָהַרְמּבַ ְלַאִים  ּכִ ז(   כ"ט(:-)ַהל'  ַעְטנֵׁ )ׁשַ ְלַאִים  ּכִ ה  "ָהרֹואֶׂ

ץ  ּוק, קֹופֵׁ ׁשּ ְך ּבַ רֹו, ֲאִפּלּו ָהָיה ְמַהּלֵׁ ל ּתֹוָרה ַעל ֲחבֵׁ ׁשֶׂ
 לֹו ְוקֹוְרעֹו ָעָליו ִמּיָד".

ִנמְ  ן,  ּכֵׁ ְך  ְוִאם  ְלצֹרֶׂ ן  בֶׂ ָהאֶׂ ָלַכת  ַהׁשְ ה  ֲעש ֵׁ ּמַ ׁשֶׂ ָצא 
ל ָאָדם,  ּכָ י  ְידֵׁ ֹות ַעל  ָעש  ָבה, ָהָיה ָצִריְך ְלהֵׁ נֵׁ ִסּכּול ַהּגְ
ק,  זֶׂ ַהּנֵׁ לּום  ׁשְ ִמּתַ ִלְפטֹר  יֵׁׁש  ּגְֵׁרׁשֹון  ת  אֶׂ ּגַם  יָלא  ּוִמּמֵׁ
ְך   ב, ְלצֹרֶׂ ל ּגַּנָ ן ַעל ִרְכּבֹו ׁשֶׂ בֶׂ ה ְזִריַקת אֶׂ ם ַמֲעש ֵׁ צֶׂ ן עֶׂ ּכֵׁ ׁשֶׂ

ֹותֹו, מְ  ה ַלֲעש  ָחד ְמֻצּוֶׂ ל אֶׂ ּכָ ה ׁשֶׂ ָבתֹו, הּוא ַמֲעש ֶׂ נֵׁ ִניַעת ּגְ
ר  ְפׁשָ יְך אֶׂ ן אֵׁ ֹותֹו, ִאם ּכֵׁ ה ָצִריְך ּוִמְצָוה ַלֲעש  ק זֶׂ זֶׂ ְוִאם נֵׁ

 ְלַחּיֵׁב ָעָליו?! 
ִסּכּום: ל    לְּׁ ׁשֶׂ ִרְכּבֹו  י  ִנְזקֵׁ לּום  ׁשְ ִמּתַ טּור  ּפָ ּגְֵׁרׁשֹון 

י.   ֲאִביׁשַ
 ( הספר "אחת שאלתי", מאוצרו של הגאון ר' יצחק זילברשטייןהסיפור מתוך  )

 

 

 
 

 

   מלוקט משיעוריו של מורינו הרב שליט"א 
חינוך הילדים עיקרו בשולחן שבת... 

שולחן שבת זה לפחות שעתיים. עד שאוכלים ושרים את הזמירות, והילדים 
צריכים לומר דברי תורה. הילד צריך להגיד את הסיפורים של פרשת השבוע.  

 אני כבר מגיל שבע הילדים שלי היו קוראים ליקוטי הלכות מנוקד. 
 

ד  ילדים בני שבע כבר יכולים לקרוא את זה, זה בסך הכל עברית פשוטה. יל
ילדים, אז  יש ארבעה  ליקוטי הלכות, והאבא מוסיף קצת הסבר. אם  קורא 
לומדים ארבעה סעיפים. שבעה ילדים, אז לומדים שבע סעיפים. עשרה ילדים 
אז עשר סעיפים. כל ילד קורא סעיף, ועוד הילדים נלחמים בניהם מי ייקרא. 

ז בינתיים  פתאום רואים ילד או ילדה שלא קוראים טוב, לא קוראים ברור, א
יודע להגות את   הילד לומד לקרוא, האבא רואה איך הילד קורא, אם הוא 

 המילים כמו שצריך, ואחרי זה הוא צריך להתפלל עליהם. 

אין לו כוח גם הילד מרגיש כך והוא לא יודע נרדם ועצוב, ואבל אם האבא  
השכן   של  הילד  שבת?  בשולחן  באזיקים  קשור  לשבת  גורלו,  השתנה  מה 
מסתובב ברחובות. ובאותו זמן הוא רואה אותו למטה משחק עם חברים לא  
דמות של   לכן הילד צריך לראות, דמות של שולחן שבת!  עלינו.  טובים לא 
אבא! אבא זה דמות שיושבת ולומדת ומתפללת, כל הזמן בקדושה וטהרה  

 בדבקות. 
 
 
 

 

 
  

, ואפשר לומר שהוא מעוכב שידוך, הוא גם םבשידוכי הבן שלי כבר תקופה ארוכה  
את לי לראות  יצא  בחודש האחרון  נמוך,  ישועות'  קצת  'סיפורי  הנפלא  עלון  ב  המדור 

  .שלכם בפעם הראשונהוהמיוחד  
התקשרתי   נפש'למסור  ישר  שליט"א'  פדיון  הרב  מורינו  של  הקדושים  , למוסדות 

הולדת שלו   היום   רייסגבתקוה שאולי מכאן תבוא הישועה. אמרתי לעצמי שאם עד 
 אתקשר מיד לספר את הישועה ולזכות את הרבים.   בעזרת השם שידוך  

אני נרגש להתקשר ולפרסם את חסדי ה' , ומוצלחת ועכשיו ברוך השם, בשעה טובה
האירוסין יצאו עוד לפני עבורו      שאחרי הפדיון נפש שנתנו למוסדות הקדושים של הרב 

 ( ירושלים  ו.י)                                                                                                                                                                          היום הולדת שלו. תודה לבורא עולם ותזכו למצוות.... 

 

 הצלחה? זרע של קיימא? רפואה?זקוק לישועה? זיווג? פרנסה? 
 כאן  תופיעהישועה שלך  -המסוגל לכל הישועות  'פדיון נפש'

   2 שלוחה 03-7148148 :וחייג
 ותיוושעו. 

 

 2שלוחה  037.148.148להשתתפות בהוצאות העלון לעילוי נשמת, לרפואה, להצלחה חייגו 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 כנס הנשים האדיר 'למעננו ולמען דורותינו' 

לערב מיוחד    דושה, התאספו ובאו נשים צדקניות מקהילתנו הק הילההאחדות בין כל גופי הקבסימן  
להעמיד  ושכולו לבנות את בית ברסלב להעמידו איתן וחזק להיות כלי מפואר לחינוך בנינו ובנותינו  

 מורינו הרב שליט"א. ו שלדורות ישרים ומבורכים בהנהגת
אין צורך להכביר במילים אודות כוחן של נשים צדקניות שנאספות לדבר מצוה, האמונה הטהורה 

 שמגדליםהבית, ובטח לבית הגדול והקדוש בית  ןלבניייחנו בה הן אבן בסיס והזכה, הבינה יתירה שנ
 בו תורה קדושה וחסידות. 

כידוע 'בנין בית' הוא לא רק בהקמתו אלא כל יום ויום להגן עליו ולשמרו מרעידות ורוחות רעות, לחזק 
מוסדות שובו קהילת ו  –כך הוא בית ברסלב    הכתלים ובדק הבית. להוסיף נדבכים כמתבקש עוד ועוד.

העומד כצור חלמיש מפני סערות התקופה לגדל דור ישרים מבורך שמור ומוגן מפגעי נחמת ציון  בנים  
 הזמן.
 והקהילה   רואים עין בעין את ההשקעה המרובה וההון הרב אשר מוזילים הנהלת המוסדות  אנ"ש

 ונים. להוספת הרחבת וביצור המוסדות על שלל אגפיו הש
וכעת הגיעה הנהלת המוסדות הקדושים למצב אשר העול הכבד הרובץ תחתיהם עלול להקריס את 

מורנו הרב שליט"א זקוקים לצאת למגבית גיוס המונים להציל   ו שלהבית על יושביו חלילה ובהוראת
 . למען דור העתיד את הבית לחזקו ולרוממו

כלשון מורינו הרב שליט"א במכתב חיזוק לכל נשות המוסדות של שובו בנים נחמת ציון: 'על כולם 
למאמץ   ם, ועל כולם להירתלמען הצלת המוסדות שהוקמו למען כלל ישראל ולמען דור העתיד  םלהירת
כדי לשמר את כל המוסדות ולפתחן שיוכלו לקלט את כלל עם ישראל על בניו ובנותיו לכל   עלאית

הדורות ולהמשיך את המסירות נפש של הרב והרבנית שהקימו בעמל כפיים זה למעלה מיובל שנים, 
ולהמשיך לעזור ולהירתם ולתמוך בשני ידיים בכל המוסדות במסירות נפש עלאית של כל אחד ואחת 

 וכו'...
בשונה מקהילות וארגונים אחרים בחרו בהנהלת המוסדות, להתחיל את תהליך הגיוס והבקשה לעזרה, 

ששופכות לב כמים עבור ילדיהם. שעומדות כל ערב שבת בעת   תאימהודרך הנשים. דרך אותן    אדווק
ונים, 'וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונב  –הדלקת נרות בתפילה ובתחנונים ומזילות דמעות עבור  

ובמעשים  בתורה  ומאירים את העולם  דבקים,  בה'  קודש  זרע  יראי אלוקים, אנשי אמת  ה'  אוהבי 
דווקא בהן כאמור יש את הכח לבנות את הבית וכשהן תחלנה, יבואו אחריהן כל העם לפעול   טובים'.

 ולהפעיל כהוראת הקודש של מורינו הרב שליט"א.
 כאמור מאות נשות הקהילה לערב עוצמתי במלון   אכן לבקשתו האישית של מורינו הרב התאספו 

ברים מפוארים עמוסים בכיבוד עשיר המתינו   שלבש חגיגיות מצד אל צד.  בירושלים  המפואר לאונרדו 
 .לנשים מחוץ לאולם המלון

שהנחתה את המעמד בטוב טעם וזכתה להעלות את    הערב נפתח על ידי המנחה הגברת ר. גואטה
ברסלב היקרות להירתם למען המטרה הקדושה להציל את המוסדות  השלהבת הבוערת בקרב נשות  

 הקדושים.
במצגת   תהקהילה והמוסדו לחזות במו עיניהן את פעילות    תהאימהו לא ניתן לתאר את התרגשות  

ברגעים מרגשים בהם נראו צעירי הצאן   אמתיתדמעות רותחות של שמחה מנחת יהודית    המדהימה.
שלא יכלו להתאפק מרוב אושר ותענוג לראות את מתיקות   תהאימהו החמד בצבצו וירדו מעיני    יוילד

 ילדיהם על גבי המסך.  
כ  בו אשר  בעוד ההתרגשות בשיאה  טיפוחיהן במיצג המרגש  רואות את פירות  הנשים הצדקניות 

 נוכחו הכל לראות את ההשקעה ומסירות המוסדות בגידול התלמידים, הזמינה המנחה אחר כבוד את
, אשר סיפרה בהתלהבות איך עומדים הנהלת המוסדות לכל בקשה ונענים מיד בהון רב שלא יחסר דבר לצורך  תחי'וינשטוק    ד.  הספר הגברתמנהלת בית  

 המנהלת דיברה בגודל הזכות לקחת חלק בהצלת המוסדות ולהרים את קרן התורה והקדושה במוסדות שובו בנים.    חינוכן של בנות ישראל בבית הספר.
גול שליט"א מחשובי רבני הקהילה דיבר אף הוא משא מיוחד בו העלה בדבריו את רצונו הטהור של מורינו הרב בהצלחת המגבית ובנפשו   מיכאל   הרה"ח ר'

ישראל במעלת החזקת התורה והחסד אשר כידוע לכל איך שהנהלת המוסדות מוסרים נפשם למען    גול שליט"א הוסיף לחזק את נשות  מיכאל  הדבר. הרב
 .ומורינו הרב שליט"א הק' בינוהקדושות להמשיך את דרך ר המטרות

 להתרים סכומים נכבדים מאחינו בית ישראל.  - נרתמוהדברים עשו רושם כביר ונשות ישראל 
לכך    היה זה מעמד של קידוש ה' עוצמתי לראות את מסירות נפשן של הנשים הצדקניות שאמרו נעשה ונשמע וקיבלו על עצמם לעמוד ביעדים ואף מעבר

 במגבית האדירה.
 ,המוסדות למען חינוך הבנים והבנות שיגדלו כאוות נפשן הטהורההקהילה והצלת  לבתחושה של קדושה ורוח קרב יצאו הנשים מהערב מחוזקות ומגובשות  

 .למעננו ולמען דורותינו  ובים נצא בקמפיין מסודר ומפורט להצלת הקהילה והמוסדותבימים הקר אי"ה 
   

 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

    
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 שולחן פירות מיוחד 

אברכים אשר    הוראה'  ילאברכים הצעירים הידוע בשמו הטוב 'שערבכולל  
התיישבו לרגעים נעלים של שבח והודיה לה' על מעלת    עתה הקימו את ביתם

 ובתפילה לזכות אכן לפירות טובים.  חמשה עשר בשבט יום
גם כאן השולחן התמלא מזן אל זן בפירות מתוקים ומשובחים מכל המינים 

 והסוגים.
הכולל   ויינשטוק  ראש  דוד  ר'  פעיה"ק  שליט"אהרה"ג  ודיין  ירושלים    מו"צ 

בעני  תובב"א באריכות  שתפקיד  הקדוש  היום    ומעל  ןי דיבר  הוסיף  ולסיום 
מיוחד יש לאברכים הצעירים בהקשר של חמשה עשר בשבט, אתם אלו  

  .הנוטעים כעת את האילנות, אתם המחזיקים בשורש עץ החיים
רות עץ עושה פרי מצמיח פירות  אויתן ה' שתזכו שזה האילן יגדל לרב פ

 .ונפלאים לאורך ימים טובים ושנים ארוכים אכי"ר מתוקים

 
 
 

 

 במזל טו
 שליט"א חיים כהן להרה"ח

 לשמחת האופרוף לבנו  
 ני"ו עם בת  ןושמעהחתן 
 הי"ו  נחמן ביק הר"ר

 שליט"א  פנחסבהרה"ח 
 חבר הנהלת המוסדות 

 מזל טוב 
 הי"ו  נחמן מנדלר לחתן 

 הי"ו  אליעזר בהר"ר  
 עם בת   לשמח נישואיו

 הי"ו  צבי ארולהר"ר 

 מזל טוב 
 הי"ו  אליהו רודה  להר"ר 

 הי"ו גדעון  בהר"ר 
 בת להולדת ה

 מזל טוב 
 הי"ו   אברהם גוללהר"ר 

 בהרה"ח מיכאל שליט"א
 כנס בנו  ילה

 ני"ו  נתן  הבה"ח 
 לעול תורה ומצוות 

 מזל טוב
 הי"ו שפינתן להר"ר 

 שמחת האופרוף לבנו
 ני"ו  נחמן החתן

 הי"ו נתן קדוש עם בת הר"ר 
 שליט"א  פנחסבהרה"ח 
 שליט"א מאיר מלכהחתן הרה"ח 

 ראש השנה לאילנות

  שבוע שעבר בליל חמשה עשר בשבט, התאספו בחורי הישיבה הקדושהב
הגדול ראש  לקיבוץ חסידים מרומם לכבוד היום  הישיבה    בהיכל  'חכמה ודעת'

 השנה לאילני השדה. 
הישיבה נשא  רבני  בשגב   ושליט"א  הלבבות  והלהיב  היום  במעלת  דברים 

 קדושת הזמן ומה שאפשר להשיג בזה היום.
הפליאו בגדולת חמשה עשר  בינו  ובפרט אנו ברסלבע חסידים יודעים כמה ר

בשבט כמו שמוהרנ"ת כותב שביום הזה אפשר להשיג את תיקון חטא אדם  
 . הראשון

ומשובחים  יקרים  בפירות  עמוסים  מגשים  והתעוררות,  שמחה  ניגוני  אחר 
של   לכבודם  זה  אחר  בזה  השולחן  אל  החמד  הובאו  הצאן בחורי  צעירי 

 היקרים. 
הבחורים שיחיו בירכו בקול רם ובהודיה לה' על כל הטוב ועל כל מה שברא 

תבחה  להחיות בהם נפש כל חי, וטעמו משלל המינים והסוגים מפירות שנש
 בהם ארץ הקודש.
שליט"א ביאר בטוב טעם את דבריו העמוקים של מוהרנ"ת כאשר המשגיח  

 בליקוטי הלכות בגודל היום כפי שמבואר בהלכות ערלה עומק בחינת היום.
והיו הדברים ברורים ונהירים לחזק הלבבות בנקודת בת העין בה אפשר הכל 

קמו לריקוד של שמחה לכבוד לתקן. או אז פצחו אז בשירי כיסופין וגעגועים ו
 היום והזמן.

אכן יום זה הוא ודאי גם חגם של אותם נטיעות שנטעו והושקו ברוב השקעה 
 ומאמץ ודמעות ההורים והמורים לגדלם ולחנכם. 
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